
  ؟صالة تنهى عن الفحشاء واملنكر عن كون ال السائل :

، الصالة لو أتينا ا على وجه  ألن الصالة خري موضوع والشيطان يريد أن يفسد علينا هذه الصالة الشيخ :

فتسد اإلنسان عن  إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر )) ((وجل  املطلوب لكان األمر كما قال اهللا عز

واستعينوا بالصبر والصالة وإنها لكبيرة إال على  ((، قال اهللا تعاىل:  الفحشاء واملنكر وتعينه أيضا على الرب

؛ ولذلك إذا قوي إميان العبد أتاه الشيطان من كل وجه يوسوس له يف أصل  هذا هو السبب الخاشعين ))

  جنا من هذا العدو اخلبيث وإذا ضعف إميانه تسلط عليه . اإلميان، أليش ؟ ألنه عرف أنه إذا قوي إميانه

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا اهللا إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصالة اتخذوها هزوا 

ولعبا ذلك بأنهم قوم ال يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل 

من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا من لعنه اهللا وغضب عليه وجعل 

  .ء السبيل )) منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سوا

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اتخذوا دينكم  ((؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون )) ((سبق لنا يف اآليات قول اهللا عزوجل:  . هزوا ولعبا ))

  يف الصالة .حنناء معىن الركوع اخلضوع وليس اال ماذا قلنا معناها ؟ وهم راكعون )) ((قوله:  كذا؟ نعم .

  ؛ بيت من الشعر قاله قائله اللغة العربية على أن الركوع مبعىن اخلضوع ؟ منوهل عندك شاهد 

  يوما والدهر قد ركع          ال تهين الفقير لعلك أن تركع                         

على أنه يبىن الفعل املضارع على الفتح ولو حذفت نون التوكيد وأصل ال ني ال  وهذا يأيت النحويون شاهدا

؛ ويش الركوع املعروف ؟ االحنناء يف الصالة ؟ طيب  ، وهذا أصح من تفسريها بأن املراد ؟ الركوع املعروف ينن

، ملا يرتتب  الصالةالذي يتصدق وهو راكع ليس حمل محد ملا يرتتب على ركوعه من انشغاله بشيء خارج عن 

، والصدقة ليست كاجلهاد ألنه ميكن  من صدقته بركوعه انشغاله يف أمر خارج عن الصالة فال حيمد عليه

من  ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا )) ((قوله تبارك وتعاىل:  اإلنسان يصلي وينهي صالته مث يتصدق .

ورسوله والذين آمنوا أن يتخذهم أولياء يتوالهم باحملبة واملودة  ، اهللا يعين أي إنسان يتوىل هؤالء الثالثة شرطية

فاجلواب:  هل اهللا حباجة إىل أن يتواله ؟ ومن يتول اهللا )) ((فإن قال قائل:  والنصرة ومجيع ما تقتضيه الوالية .

 ((قد تول اهللا عزوجل: نعم، اهللا ليس حباجة إىل أن نتواله لكن الدين حباجة إىل أن يتواله أله ومن توىل دين اهللا ف

إن تنصروا  ((من املعلوم أن اهللا عزوجل ال حيتاج إىل نصر لكن  يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا ينصركم ))



الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم حيتاج  ورسوله )) (( . ينصركم ويثبت أقدامكم )) ((أي تنصروا دينه  اهللا ))

ونصرها   ؛ وبعد وفاته يكون تويل الرسول مبعىن تويل سنته إىل من يتواله يف حياته يتواله ويتوىل سنته ويدافع عنها

 ألنه ال تزال ؛ تول للمؤمنني إىل يوم القيمة والذين آمنوا )) ((كما قلنا إن تويل اهللا يعين تويل دينه ونصرة دينه ؛ 

ألن الساعة ال تقوم إال على أشرار  ؛ طائفة من هذه األمة على احلق حىت تقوم الساعة يعين يقرب قيام الساعة

 فإن حزب اهللا )) ((، قال:  مل يقل عزوجل: فإنه الغالب فإن حزب اهللا هم الغالبون )) ((وقوله:  اخللق .

؛ والثاين إرادة  والذين آمنوا فهو من حزب اهللاليكون داال على شيئني؛ الشيء األول أن من تول اهللا ورسوله 

؛ فاملتمسك بدين اهللا هو حزب اهللا  ، ألن دين اهللا البد أن يكون غالبا العموم أن حزب اهللا البد أن يكون غالبا

؛ وهلذا جند األئمة الذين مل  وهو غالب والبد ؛ لكن الغلبة قد تكون يف حال من احلياة وقد تكون بعد املوت

،  ، وغريمها من العلماء واألئمة ، ابن تيمية ، اإلمام أمحد م يف حيام ظهروا ظهورا كامال بعد وفاميقدر هل

من فوائد هذه  حلقهم من اإلهانة من والة السوء ما حلقهم وكانت الغالبة هلم إما يف احلياة وإما بعد املمات .

ويتفرغ على ذلك أو هو حقيقة مبعىن التويل أن يكون  اآلية الكرمية: احلث على تول اهللا ورسوله واملؤمنني .

 ؛ والثالث: سبيل املؤمنني ، والثاين: سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلنسان دائما مرتبطا ذه الثالثة: كتاب اهللا

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل  ((؛ وهلذا قال اهللا تعاىل يف سورة النساء: 

ومن فوائد هذه اآلية  فكن مرتبطا دائما ذه الثالثة .المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) 

؛ أما  ، وأن توليهم من أسباب الغلبة الثناء التام على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وعلى املؤمننيالكرمية: 

الكرمية: أن هللا تعاىل حزبا ؛ من حزبه ؟ حزبه الذي يقابل  ومن فوائد هذه اآلية تويل اهللا فهو شأن فوق ذلك .

حربه ؛ ألن هللا حزب وله حرب ؛ فمن أقام على شريعته فهو حزبه ومن خالف شريعته فهو حربه السيما فيما 

فإن قال قائل: أميكن أن يستدل ذه اآلية من أقاموا  نص أنه حرب هللا عزوجل كالربا وقطع الطريق وما أشبهها .

؛ بل هم إذا  ؛ ألن املفروض أن املسلمني حزب واحد ال يتفرقون ، ال ميكن فاجلواب ال حزاب يف بالدهم ؟األ

فربأ النيب  إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليست منهم في شيء )) ((تفرقوا فقد قال اهللا تبارك وتعاىل: 

إنما أمرهم إلى اهللا  (( توعدهم يف قوله: مث لست منهم في شيء )) ((صلى اهللا عليه وآله وسلم منهم وقال: 

فإذا كان هذا شأن من فرقوا دينهم كل واحد يقول الدين معي فكيف يقال إن  ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ))

، ومن  ألن اهللا قال حزب اهللا ؟ نقول كل املسلمني حزب هللا عزوجل؛ إقامة األحزاب يف دين اإلسالم جائزة 

؛ ولذلك  احلزبية لكن ال يعين ذلك أن نقول إنه البد أن تقام األحزاب يف الدين اإلسالميخالف خرج عن هذه 

، الشر والبالء العظيم حىت إذا  انظر اآلن األمة اليت بنت كياا على قيام األحزاب ماذا يكون فيها ؟ الشر والبالء



ن نضرب مثال يف اجلزائر أو نضرب مثال صار احلزب املستقيم يف الطليعة وله الغلبة حصل الشر وال حاجة إىل أ

، قام اجليش والضباط على هذا احلزب  يف تركيا اآلن حزب الرفاهي ملا كاد أن ينتصر ماذا حصل ؟ قامت اجليوش

وهل ميكن أن نقيم  ؛ وعلى كل حال حنن نقول الدين اإلسالمي حزب واحد . واآلن حياولون إلغاء هذا االسم

أال إن  ((،  ميكن البد ؛ ألن اهللا قال حزبا هللا وحزبا للشيطان ي أو ال ميكن ؟حزبا إسالميا ضد حزب شيوع

هو  ((، ما مها ؟ اإلميان والكفر  كلهم حزبان  هذا البد منه ألن بين آدم حزب الشيطان هم الخاسرون ))

الف ؛ لكن حزب أحزاب يف احلزب الواحد هذا خ هذا البد منه )) الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن

ومن فوائد هذه اآلية  اإلسالم وال ميكن أن يقام ؛ ولذلك حيصل التفكك العظيم إذا قامت هذه األحزاب .

وأخرى  ((، واقرأ قول اهللا تبارك وتعاىل:  ، هم الغالبون على أعدائهم ؛ مباذا ؟ بالغلبة الكرمية: البشرى حلزب اهللا

يا  ((وجل:  مث قال اهللا عز بشر املؤمنني بأن هلم النصر . تحبونها نصر من اهللا وفتح قريب وبشر المؤمنين ))

أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار 

ال زاء بالواو بضم ال ا ))هزو  ((؛ األوىل:  اآلية هذه كلمتان فيهما قراءتان . أولياء واتقوا اهللا إن كنتم مؤمنين ))

هزءا  ((وباهلمز قراءتان:  . هزوا )) ((؛ بل البد أن تضم الزاء فتقول:  وال يصح أن تقول: هزوا هزوا )) ((غري 

 والكفار )) (( ((فيها قراءتان:  والكفار )) ((والثانية، الكلمة الثانية:  فاجلميع ثالث قراءات . هزءا )) ((و ))

يعين ومن  من الذين أوتوا الكتاب )) ((،  الثانية الذين )) ((فعلى قراءة اجلر تكون معطوفة على  والكفار ))

، يعين ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم وال تتخذوا الكفار  األوىل الذين )) ((؛ وعلى األوىل معطوفة على  الكفار

يا أيها الذين آمنوا  ((تأمل اآلن كم مرت علينا  )يا أيها الذين آمنوا ) ((وجل:  قال اهللا عز ؛ أفهمتم اآلن ؟ .

يف صفحة واحدة مما يدل على االهتمام التام فيما ذكر يف هذه اآليات حيث كرر اهللا عزوجل النداء للمؤمنني  ))

، وهي تنصب  مبعىن تصريوا تتخذوا )) ((وذكر أصنافهم ،  ال تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا )) (( .

؛ وهي نظري اآليات  يعين ال تتخذوهم أولياء أولياء )) ((، واملفعول الثاين  الذين )) ((؛ املفعول األول  مفعولني

أي  الذين اتخذوا دينكم )) ((وقوله:  . يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء )) ((السابقة 

 صريوه ؛ والدين مبعىن العمل هنا ؛ وقد جاء لفظ الدين يف القرآن يراد به اجلزاء ويراد به العمل الذي جيازى عليه

وما  ((، ومثاله أيضا قوله تعاىل:  يعين يوم اجلزاء مالك اليوم الدين )) ((، مثال األول قول اهللا تبارك وتعاىل: 

لكم دينكم ولي  ((؛ ويأيت مبعىن العمل كثريا مثل قوله تعاىل:  الدين )) أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم

عوضه من اهللا ؛ ومنه الدين يف املعامالت ، أي العمل الذي تدينون اهللا به وترجون  ، ومثل هذه اآلية دين ))

يعين جعلوه حمل  هزوا ولعبا )) ((يقول:  االشتقاق واحد، الدين يف املعامالت دفع شيء النتظار عوض .



؛ واللعب هو الذي ليس له هدف وليس له فائدة ،  استهزاء يسخرون به بألسنتهم واعتقدوا بقلوم أنه لعب

، قالوا هذا لعب،  وقالوا ويش معىن اإلنسان يأيت مثال يأيت املسجد يتحرك قائما وقاعدا وساجدا وما أشبه ذلك

 ((وقوله:  يعين م اليهود والنصارى . لذين أوتوا الكتاب ))من ا ((وقوله:  ليس هذا بدين ، ويسخرون به .

بيان للواقع وليس تقييدا ألنه مل يؤت أحد الكتاب معنا وال بعده وإمنا كل الذين أوتوا الكتاب   من قبلكم ))

فيها قراءتان قلنا إن  والكفار )) ((وقوله:  ؛ ولكن املراد هنا كما هي طريقة القرآن اليهود والنصارى . كانوا قبلنا

؟ النصب ؛ على قراءة اجلر يعين ال  يعين وال تتخذوا الكفار أولياء سواء اختذوا دينكم هزوا ولعبا، هذا على قراءة

تتخذوا الكفار أولياء الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا ؛ وكل من القراءتني مفيدة جدا ؛ فهنا نقول إذا جعلناها 

ني ممن اختذوا دينا هزوا ولعبا ؛ وعلى قراءة النصب تفيد أن نتجنب الكفار وال باجلر تفيد أن الكفار سوى الكتابي

نتوالهم مطلقا ؛ لكن فيها إشارة أي على قراءة اجلر إشارة إىل أن الكفار غري الكتابيني يتخذون ديننا هزوا ولعبا 

ويل أي املنصور تناصروم  مجع أولياء )) (( ، والكفر . ؛ فيجتمع فيهم السخرية منا، واعتقاد أن ديننا لعب

واتقوا اهللا إن كنتم  ((مث قال:  وتعينوم وتتقربون إليهم وما أشبه ذلك مما يقتضي أن يكونوا أولياء لنا ال أعداء .

أي اختذوا وقاية من عذابه وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه تقربا إليه تبارك  اتقوا اهللا )) ((،  مؤمنين ))

قال بعضهم يف تعريف التقوى : أن تعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا ترجوا ثواب اهللا ؛ فجمع هنا  وتعاىل؛ وهلذا

بني العمل واإلخالص والعلم ؛ أن تعمل بطاعة اهللا عمل ، على نور من اهللا علم ، ترجوا ثواب اهللا إخالص ما 

بفعل األوامر  ؛ وهلذا إذا قلنا إا اختاذ وقاية ترجوا الدنيا ؛ وأن ترتك ما ى اهللا على نور من اهللا ختشى عقاب اهللا

هذه  إن كنتم مؤمنين )) ((وقوله:  فالبد من مالحظة اإلخالص ألنه إذا مل يكن اإلخالص مل يكن الطاعة .

،  الشرطية من باب التحدي يعين إن كنتم صادقني يف إميانكم فلتتقوا اهللا ألن الصادق يف إميانه البد أن يتقي اهللا

هل الشرطية هنا هلا عالقة فيما قبلها  يتجنب حمارمه، أن يقوم بأوامره ؛ فإن مل يفعل فإميانه ناقص ضعيف .أن 

نقدرها اآلن: واتقوا اهللا إن كنتم مؤمنني فاتقوا اهللا ؛ يستقيم الكالم أو ال  حبيث نقدر جواب الشرط ما قبلها ؟

يا  ((نا تأيت الشرطية غري موصولة مبا قبلها مثل قوله تعاىل: يستقيم ؟ يستقيم ؛ إذا فهي موصولة مبا قبلها ؛ وأحيا

أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اهللا وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم 

ون هذه الشرطية ليست متعلقة مبا قبلها ألنه ينعكس املعىن ، لو قلنا ذلكم خري لكم إن كنتم تعلم تعلمون ))

فإن مل تعلموا فليس خريا لكم، يستقيم أو ال يستقيم ؟ ال يستقيم ؛ وهلذا يف اآلية الثانية اليت قرأا اآلن ينبغي 

ألنك لو وصلت فهم منه أنه خري إن كنا نعلم وإن مل نعلم فليس خبري  ذلكم خير لكم )) ((لإلنسان أن يقف 

، هذا معناها إمجاال ؛ على كل  ي العلم فافهموا هذامع أنه خري على كل حال ؛ لكن معىن هذا إن كنتم ذو 



نقول هذا الشرط متعلق ملا قبله أي إن كنتم مؤمنني حقا  اتقوا اهللا إن كنتم مؤمنين)) ((اآلية اليت معنا  حال

النهي عن اختاذ اليهود يف هذه اآلية الكرمية فوائد؛ منها:  فاتقوا اهللا ألن اإلميان حقا حيمل على التقوى .

ألم  ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء )) ((؛ فتكون هذه أعم من اآليات السابقة  لنصارى والكفار أولياءوا

من فوائد هذه اآلية الكرمية: اإلغراء التام عن اختاذهم أولياء ؛ وذلك بإثارة  ضم إليهم يف هذه اآلية الكفار .

يعين أي إنسان يشعر بأن إنسانا يهزأ به يف دينه  ولعبا )) الذين اتخذوا دينكم هزوا ((احلمية والغرية يف قوله: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إظهار هؤالء الكفار من أهل ين لعب ال فائدة منه الشك إنه . ويقول هذا الد

ومن  الكتاب والكفار إظهار عداوم لإلسالم وأن عداوم ظاهرة حيث كانوا يسخرون بأهله املتمسكني به .

من الذين أوتوا  ((د هذه اآلية الكرمية: أن العلم قد يكون وباال على صاحبه ؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: فوائ

فإن هؤالء أعطوا العلم ووصف هلم الرسول حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم يف التوراة واإلجنيل وصفا  الكتاب ))

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: احلث على  لعلم .جيعلهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ومع ذلك مل ينفعهم هذا ا

ومن فوائدها: أن اإلميان احلقيقي  .واتقوا اهللا ))  ((التقوى اليت من مجلتها البعد عن اختاذ هؤالء أولياء؛ لقوله: 

نقول أما  فإن قال قائل: هل التقوى خاصة باهللا ؟ . اتقوا اهللا إن كنتم مؤمنين )) ((مقتض للتقوى ؛ لقوله: 

تقوى العبادة فإا خاصة باهللا وال جيوز أن نتقى شيئا على وجه التعبد إال اهللا عزوجل؛ وأما تقوى ما خيشى منه 

يوما ومعلوم أا ليست هذه تقوى عبادة يعين مل اتقوا يوما ترجعون فيه إلى اهللا ))  ((فهذه تكون هللا ولغريه ، 

؛ هذه  اتقاء ما خيشى منه ؛ ويقال: اتق شر من أحسنت إليهيأمر اهللا عزوجل أن نعبد اليوم بالتقوى لكن هذا 

  ، يعين احذر واخش، وليست هذه تقوى عبادة . تقوى عبادة ؟ ال

  عرفنا والية اهللا ورسوله فما معىن حرب اهللا ورسوله ؟ السائل :

  والرسول نوع من احملاربة .؛ يعين إعالن املخالفة هللا  ، إعالن املخالفة نعم احلرب معناها إعالن املخالفة الشيخ :

  ؟ يا شيخ كيف يكون احلرب السائل :

  الرسول عليه الصالة والسالم أليس حارب الكفار وهزمهم ؟ بلى ؛ هذه ؛ وبعده ؟ وبعد موته سنته . الشيخ :

  ؟ الرجل املسلم حيب صديقه الكافر  احلب الطبيعي مثل السائل :

وبعضكم فسر وقال: الصديق تقال للجنس  لكفار ؟ تكلمنا عليهاا تكلمنا على اختاذ الصديق من اأم الشيخ :

، فهم  ومعلوم أن الذين مل يظاهروا علينا ومل يقاتلونا الشك هم حماريب اهللا؛   من البشر والرفيق جلنس آخر

  يقولون حنن جنامع معهم يف العبارة ولكن ال نقصد معنا كوم أصدقاء أننا نصدقهم .

  ؟  يف الصديق ت: اتق شر ما أحسنت إليه ،شيخ هل ما قل السائل :



  يتوقع . حديث يعين ؟ واهللا رمبا إذا أحسنت إليه رمبا يقول  الشيخ :

  هل احلب الطبيعي الذي يكون يف قلب االبن املسلم ألبيه الكافر من مواالة الكفار ؟ السائل :

  ميكن الفرار منه . ألن هذا أمر البد منه والال، من له أقارب كفار فإن احلب الطبيعي ال يؤثر على دينه  الشيخ :

كنا أذالء فأعزنا اهللا باإلسالم فمتى طلبنا  (، يذكر عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال:  هذا صحيح الشيخ :

  العزة بغيره أذلنا اهللا ) .

  هل يؤخذ من اآلية أن من عالمة حزب الشيطان أن يكون حربا حلزب الرمحان ؟  السائل :

  ، ما فيه شك من عالمة حزب الشيطان أن يكون حربا حلزب الشيطان. عالمام من الشيخ :

  ال، هذا ذكرنا املقصود بذلك اإلغراء وإثارة اهلمم والغرية على البعد عن هؤالء . الشيخ :

جيب بارك اهللا فيك ! مازالت مسألة مل تثبت مسألة التويل حنن فسرناها بأا النصرة فهل هذه املناصرة  السائل :

ى اهللا عليه أن تقرن باحملبة أو أا مناصرة بدون حمبة فإن كان أحد األمرين فماذا نقول فيما جعل الرسول صل

  ؟وسلم خزاعة حلفاء 

جعلهم حلفاء يساعدونه ويساعدوم لكن ما يلزم من هذا احملبة ويريد أن ينتصر م؛ وهذا مما يدل  الشيخ :

  النصارى إن دعت احلاجة إليها .على أنه جيوز للمسلمني االنتصار ب

(( وإذا ناديتم إلى الصالة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم ال يعقلون قل ؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل

ة عند اهللا من لعنه اهللا وغضب عليه بل لعنه اهللا وغضب عليه وجعل منهم القردة أنبئكم بشر من ذلك مثوب

  . والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ))

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا  ((، سبق لنا الكالم على قول اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 ؟ الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا )) ((من قوله:  فما هي الفائدة . دينكم هزوا ولعبا ))الذين اتخذوا 

فيها قراءتان  الكفار )) (( ألم يستهزئون بدينهم .؛ أولياء، إغراء املسلمني بالبعد عنهم وعدم اختاذهم أولياء 

هذا توجيه، وعلى النصب ؟ توجيههما على قراءة اجلر معطوفة على املوصول الثاين  الكفار )) (( وجههما ؟

إن   ((ماذا يفيد قوله:  واتقوا اهللا إن كنتم مؤمنين )) ((قوله:  وعلى قراءة النصب معطوفة على موصول األول .

يانا يكون الشرط ليس قيدا أح يعين كالتحدي هلم يعين إن كانوا مؤمنني حقيقة فليتقوا اهللا . ؟ كنتم مؤمنين ))

فاسعوا إلى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم الجمعة  ((مثل قوله تعاىل:  فيما سبق مثل يا أخ ؟ 

لو قلنا بذلك  ما وجه كوا ليست قيدا فيما سبق ؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ))ذكر اهللا وذروا البيع 



وإذا ناديتم  ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل:  كنا نعلم وإن كنا ال نعلم فليس خبري.لكان احلضور إىل الصالة خري إن  

أي إذا دعومت  إذا ناديتم إلى الصالة )) ((مبينا حال هؤالء الذين أوتوا الكتاب وكذلك الكفار  إلى الصالة ))

وصار لألمة دولة إسالمية وجمتمع كبري الناس إليها بصفة معروفة ؛ وملا قدم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم املدينة 

كيف جيمعون الناس إىل الصالة ؛ فمنهم من اقرتح أن توقد نريانا إذا دخل الوقت يعلم ا   تشاوروا فيما بينهم

دخول الوقت ورفض هذا االقرتاح بأن هذا من عادة اوس وألن هذه النريان يف النهار ال تفيد شيئا ؛ اقرتح 

؛  ينفخ ويكون له صوف رد هذا االقرتاح من عالمة صالة النصارى ؛ اقرتح قرتاح ألن هذاناقوس فرفض هذا اال

ملاذا ؟ ألنه شعار لدين اليهود ؛ ويسر اهللا عزوجل أن أحد الصحابة وهو عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه رضي اهللا 

ال ليعلم به للصالة ؛ فقال: أال , فقال له أتبيع هذا ؟ قال ألي شيء ؟ قى يف املنام رجال معه ناقوص أو عنه رأ

، أمسعه األذان كله؛ فلما أصبح غدا إىل النيب صلى اهللا عليه وآله  أدلك على خري من هذا ؟ مث أمسعه األذان

، فأقرها النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأمر عبد اهللا بن زيد أن يلقيه إىل بالل  وسلم وأخربه فقال إا لرؤيا حق

نه أندى صوتا منك ؛ ومل يقل ألقه ويسكت ؛ ألنه لو سكت لكان يف قلب عبد اهللا بن زيد وعلل ذلك فقال إ

؛ لكن من عادة الرسول عليه الصالة والسالم أنه يبني  ، إذ أنه هو الذي رآه فكان أوىل الناس بالقيام به شيء

،  ، تعظيم هللا عزوجل حكمة الشيء حىت يطمئن القلب ؛ فبني أنه أندى صوتا منه فنادى به ؛ ونعم النداء

؛ أي  ، ختام بالتعظيم والتوحيد ، دعوة للفالح ، دعوة للصالح شهادة له بالتوحيد ، شهادة للرسول بالرسالة

وهلذا يقول جميب املؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة ، دعوة ؛ دعوة أحسن من هذا ؟ الشك دعوة عظيمة 

علها من شعار البالد اإلسالمية فكان إذا نزل بقوم انتظر فإذا أذنوا تامة حىت إن الرسول عليه الصالة والسالم ج

ترك قتاهلم ألن األذان من شعائر اإلسالم الظاهرة اليت ال جيوز للمسلمني أن يدعومها وال جيوز لغري املسلمني أن 

؛ ألن الرسول  انيهجم على بلد يؤذن فيه ؛ ورمبا يكون هذا هو عالمة كون الدار دار إسالم أن يعلى فيها األذ

صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا مسع األذان كف عنهم وعلم أن بالدهم بالد إسالم ؛ ويكون هذا هو الفيصل يف 

كلمة عامة   إلى الصالة )) ((مباذا ؟ باألذان ؛ وقوله:  إذا ناديتم إلى الصالة )) ((اآلن   معىن دار اإلسالم .

 إذا هو عام أريد به اخلاص ، ال نقول وغريها ؛ تشمل اجلمعة والفرائض اخلمس ؛ وهل نقول وغريها ؟ اجلواب ال

، هو عام أريد به اخلاص وهو ليس العام الذي خصص ألن عام الذي خصص أريد عمومه أوال مث ورد عليه 

 ؛ وعلى هذا فنقول الصالة هنا عام أريد به اخلاص . صال؛ والعام املراد به اخلاص مل يرد عمومه أ التخصيص ثانيا

؛ الكسوف ال يؤذن له مع أنه  مع أنه جيتمع هلا ؛ العيدان ال يؤذن هلما مع أنه جيتمع هلما االستسقاء ال يؤذن هلا

جيتمع له ؛ قيام الليل يف رمضان ال يؤذن له مع أنه جيتمع له ؛ لكن اخلسوف اختص بدعوة خاصة حىت ال 



ق بالفرائض اليت تتكرر يف كل يوم وذلك بأن يقال: الصالة جامعة ؛ ألنه يأيت بغتة والناس غافلون ؛ إذا إذا يلح

أي جعلوا  اتخذوها هزوا ولعبا )) ((ناديتم إىل الصلوات ست صلوات صح ؟ صلوات اخلمس واجلمعة . 

 ((بضم الزاء إذا كانت بالواو،  ا ))هزو  ((أن أنبه أن فيها ثالث قراءات:  هزوا )) ((يسخرون ويستهزئون ؛ و

قال اهللا تعاىل:  . واللعب اهلمز؛ وسبق معنا الفرق بني اهلزلبضم الزاء و  هزءا )) ((،  بسكون الزاء واهلمز هزءا ))

ذلك  ((الباء للسببية  بأنهم )) (( . ذلك املشار إليه قوهلم أو اختاذهم ؟ إياها هزوا ولعبا ذلك بأنهم )) ((

؛  أي ليس هلم عقول أي عقول الراشدة لكن هلم عقول مدركة قوم ال يعقلون )) ((أي بسبب أم ،  بأنهم ))

والفرق بينهما: العقول املدركة هي العقول اليت يرتتب عليه التكليف وهو الوصف الذي جتدونه يف كتب الفقهاء 

، كل   رشاد هو الذي انتفى عن الكافر، هذا عقل إدراك ؛ لكن عقل اإل من الشروط الصالة مثال التمييز والعقل

، عقل أيش ؟ عقل إرشاد، ليس له عقل يرشده، عنده ذكاء عنده إدراك األمور ويعرف من  كافر فليس عاقال

    الواقع ما ال يعرفه كثري من املسلمني لكن


